
Tett konstruksjon og langvarig  
beskyttelse, ett prosjekt om gangen

Fra skisse til  
ferdig bygg



By your side,
    i alle faser av prosjektet

Fra kontorbygg, sykehus og skoler til idrettsarenaer og 
skyskrapere - CPG Europe bidrar med produkter, systemer og 
løsninger av høy kvalitet gjennom hele prosjektet.

Med våre løsninger for alt fra fuging, liming og isolasjon til gulv, brannbeskyttelse, 
vanntetting og taksystemer er det ikke lenger nødvendig å forholde seg til en rekke 
leverandører. CPG Europe har alt du behøver. For arkitekter, installatører, distributører, 
byggeledere og entreprenører som søker løsninger på de stadig større kravene som 
stilles til byggeprosjekter er CPG Europe en one-stop-shop med et bredt utvalg av 
produktgrupper under ett og samme tak. Med ett eneste kontaktpunkt for en rekke 
ulike produkter kan du senke skuldrene et par hakk. Vi gir deg råd i valg av produkter og 
løsninger til ditt prosjekt, tilbyr en enkel ordre- og leveringsprosess på tvers av Europa 
og support gjennom hele prosjektets levetid.

Om du er på jakt etter et produkt, eller hjelp til et helt prosjekt  
er vi her, By your side.
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En familie 
   av varemerker

Vindusinstallasjon

1.

Fasadekonstruksjon

2.

Innvendig 
fuging, tetting 
og liming

3.

Fugefrie 
gulvsystemer

4.

Gulvavretting

5.

Løsninger for 
parkeringshus

6.

Utvendig 
isolasjon og 
fasadesystemer

7.

Levere konstruksjonsløsninger  
i verdensklasse.

Isolerte 
betongformer - 
ICF

8.

Branntetting

9.

Ekspanderende 
brannmaling

10.

Balkonger, podier, 
terrasser

11.

Tak

12.

Glassfasader og 
-konstruksjoner

13.

Drikkevann  
og avløp

14.

Kjeller og 
fundament

15.

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Samarbeid,
   By your side

Tillit Bærekraft En kontakt

Teknisk  
support

Kurs & 
Support

Lokal produksjon  
og lager

Tillit gjennom sterke 
varemerker og effektive 

systemer

Reduserer miljøavtrykket 
og tilby produkter som 

hjelper til å redusere byggets 
energiforbruk

En kontakt for alle 
varemerker med 
løsninger for alle 

byggets seks sider

Teknisk support og 
rådgivning i hvert enkelt 
prosjekt uansett hvor i 

Europa

Kurs, seminarer og 
rådgivning for økt 

kompetanse

I Europa har vi 23 
lagerlokasjoner for rask 

tilgang til produkter

Fra prosjektet kun er noen skisser på et ark, gjennom spesifikasjonsprosessen 
og i det løpende vedlikeholdet av det ferdige bygget kan du stole på oss, vi er By 
your side. Våre mange løsninger kan bidra til å effektivisere prosessen, redusere 
miljøbelastningen og imøtekomme krav til helse og miljø, samtidig som estetikk 
og design ivaretas.
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I hele Europa finnes det bygninger som 
er sterkere, sikrere og mer bærekraftige 
takket være produkter, systemer og 
løsninger levert av CPG Europe.

Tilliten til våre produkter og teknologien bak vises 
tydelig i antallet kjente og krevende prosjekter over 
hele verden. Prosjekter der våre produkter og tjenester 
er valgt for å virkeliggjøre visjoner.

Ledende aktører
   over hele Europa

Torre Puig,
Barcelona

Dôme de Paris,
Paris

Heathrow Airport,
London

Elbphilharmonie,
Hamburg

Museum of WWII,
Gdańsk

Erasmus Medical Centre,
Rotterdam

Mövenpick Hotel,
Lausanne

Mall of Scandinavia,
Solna



1 400 dyktige medarbeidere,
   By your side

Med over 1 400 ansatte ved våre mer enn 30 lokasjoner, 
bestående av salgskontorer, distribusjonssentere og 
produksjonsanlegg, jobber CPG Europe stadig for et best 
mulig samarbeid med hver enkelt av våre interessenter, 
fra kunder og ansatte til leverandører og distributører.

CPG Europe er en del av RPM International Inc. — en av verdens ledende 
byggevareprodusenter til både industri og forbruker. RPM har sitt hovedkontor i 
Medina, Ohio (USA) og er notert på New York-børsen.

Samarbeid Respekt Bærekraftig  
utvikling

Ærlighet og integritet Engasjement

Våre verdier

Vår visjon
Våre folk og produktløsninger 
gjør det mulig for deg å forme 
en verden der bygninger 
og konstruksjoner overgår 
bærekraftsmål.

Vårt oppdrag
Å samarbeide, innovere 
og dele kunnskap for 
å bidra til bærekraftig 
fremgang for våre kunder.
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Finn ut mer på: 
www.cpg-europe.com


